


»AQUANAUTS: EXPEDITIONEN« 
Huvudutställning på Avesta Art på Verket 

Produktionstid Jan–maj 2020 
Visningstid 16 maj–13 september 2020 
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kenneth.linder@avesta.se  070-864 50 77 

Verket, Avesta Art 
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BUDGET FÖR UTSTÄLLNINGSPRODUKTINEN 

KOSTNADER SOM INGÅR 
Externa tjänster: Tekniska kostnader för konstruktion, utställningsbyggnation,  

ljud, ljus, foto, katalog är ca 310 kkr. 
Materialkostnad för byggvaror, färg, plexiskydd, projektorer, fototryck mm ca 100 kkr 

KOSTNADER SOM INTE INGÅR 
Aquanauts yta som del av total hyreskostnad är ca 178 kkr 

Verkets ordinarie personal har på olika sätt medverkat i byggandet av utställningen och 
som värdar/guider i besöksmiljön under säsong. Här finns enhetschef, museiassistent, 

verksamhetsassistent, pedagoger, besökskoordinator, sommarvärdar, guider.  
Verkets totala lönestat är 4600 kkr. Hur stor del av den kostnaden som ägnats till 

Aquanauts är lite svårbedömt. Insatserna blir ojämnt fördelade under installation och 
öppethållande: om vi i genomsnitt ägnat 10% av tiden blir uppskattningen ca 460 kkr. 

–Kenneth Linder 



UTSTÄLLNINGSTEAM 
Initiativtagare, konstnärlig ledare, utställningsdesigner,  

grafisk designer, scenograf, regissör, skulptör, tecknare: Pompe Hedengren 
Fotograf, filmare: Sara Mac Key 

Texter: Olof Hedengren 
Doftkreatör: Karolina Stockhaus 

FRÅN VERKET 
Enhetschef: Kenneth Linder 

Tekniker: Hans Nilsson, Björn Olsson 
Ljussättning: Peter Abrahamsson 



SAMTLIGA MEDVERKANDE I UTSTÄLLNINGEN 
Skulpturer, teckningar, scenografi och regi: Pompe Hedengren 

Fotografier och filmer: Sara Mac Key 
Texter: Olof Hedengren 

Filmning av replikor & extramaterial: Carl Thorborg, Peter Hoelstad, Johan Björnsrud  
Doftkreatör: Karolina Stockhaus 
Textil konstnär: Julia Wallman 

Ljus och AR-installationer: Jonas Johansson 
Filmklippning: Johan Björnsrud 

Filmmusik: Lasse Sander 
Filmljud: Mats Blomberg 

Intendent Paleontologiska Museet: Gertrud Ekman Öhrn 
Amanuens Geologiska Institutet: Carina Kraft Thomassen 

Aquatisk specialist: Anna Sommansson 
Aquatiska forskare: Elin Mellqvist, Helga Stensson, Petter Hydén, Elric Sauze,  

Helga Stensson, Kaisa Fexe, Linda Sjöberg Thelenius, Maria Strandlund,  
Sara Strandlund, Jonas Beckman, Henrik Lundgren 

Berättarröst: Hedda Stiernstedt 
Ansvarig för historiska klädedräkter: Kicki Ilander Grafström 

Ansvarig för historiskt hår och mask: Sofia Lewandrowski  
Kulturhistorisk research: Frida Starck Lindfors 

Designrådgivning: Tilda Hedengren 
Digitalt ansvarig: Petter Hydén



Berättande: Hur bidrar utställningens berättande/dramaturgi  

till utvecklande av utställningsmediet?  

Utställningen har en utvecklad dramaturgi byggd på en ramberättelse i form av ett fiktivt 
museum. I museet finns en utställning om två kvinnliga forskare som i slutet av 1800-talet 
upptäckte ett antal hittills okända humanoida arter. I en fiktiv dokumentärfilm skildras hur 

museets intendent fått sig tillsänt ett antal lådor med forskarnas texter, teckningar, filmer och 
insamlat forskningsmaterial. Den utställning besökaren befinner sig i sägs vara skapad av 
materialet och de replikor museet skapat av de humanoida arterna. Utställningens anslag 

antyder en utställning på ett traditionellt museum. Besökaren möts först av fotografier, föremål 
och utställningstexter som mycket väl skulle kunna vara sanna.  

I den fiktiva dokumentärfilmen besökaren sedan möter introduceras ramberättelsen om de två 
forskarna. Filmen ger sken av historisk verklighet, men introducerar också besökaren till deras 
hittills okända upptäcker. Berättelsen balanserar mellan sådant som skulle kunna vara sant och 

introducerar samtidigt oförutsedda och fantastiska händelser som bibehåller intresset. Att 
filmen rör sig inom en traditionell dokumentärfilmsgenre ger samtidigt ett förutsägbart 

mönster för att följa och tolka berättelsen. Efter filmen går besökaren in i det fiktiva museet 
som också blandar verklighet och fiktion. Dramaturgin osäkrar gränsen mellan forskning, 

verklighet och fiktion och tar sikte på att betraktaren ska ifrågasätta vårt sätt att dokumentera, 
klassificera och berätta om mänskligheten.



Gestaltning: Hur bidrar utställningens gestaltning till utvecklande av 
utställningsmediet? (exempelvis koncept, rumslösning, interaktivitet, 

materialval, ljus/ljud, film/bild, grafisk form, föremålsexponering mm)  

Utställningen är en helhetsupplevelse som äger rum i en 1200 m2 stor mörklagd utställningshall i ett 
järnverk från 1864. Mörkret bidrar till besökarens koncentration och känslan av att befinna sig i en 

annan verklighet. För att skapa en autentisk museimiljö finns museala artefakter och museiinreding i 
form av glasskåp, utställningsmontrar och laboratorieutrustning. En del är autentiskt material, annat är 
nybyggt. Det autentiska materialet är inlånat från Naturhistoriska museet. Olika interaktiva möten med 

publiken byggs in för att ge sken av ett nutida museum.  

I de fiktiva dokumentärfilmerna upplevs bild- och ljudklipp vara historiska. Fotografier som sägs 
dokumentera arterna och deras livsmiljö är också del av utställningens innehåll. En del fotografiskt 

material är skapade med historiska tekniker, annat med digital teknik.  

Varje art har en skulpterad replika, en mänsklig gestalt skapad av naturmaterial. I anslutning till varje 
skulptur kan besökaren uppleva scenografier, museala artefakter, dofter, taktila upplevelser och ljud-och 

synintryck. Ett exempel är de dofter som tagits fram av en doftkreatör, en doft för varje art. Genom att 
öppna en låda kan besökaren uppleva doften och även taktilt uppleva artens hudbeklädnad. 

Vid ett antal tillfällen hade vi även liveinteraktion. En person uppträdde mitt i utställningen i en 
heldräktskostym av kostymören Julia Wallman föreställandes en av aquanautsarterna.



Publikvänlighet: Hur engageras besökaren i utställningen på ett sätt som 
utvecklar utställningsmediet? (genom exempelvis utställningspedagogik, 
handledning, visning, interaktion, tillgänglighet, taktila lösningar mm)  

Utställningen passar alla åldrar. Det finns olika ingångar till berättelsen om forskarna. Den vuxne 
betraktaren funderar kanske över kvinnliga forskares villkor genom historien, medan barnet mer 
upplever det fantastiska i de olika arterna. Utställningen är ett allkonstverk och blandningen med 

film, foton, skulpturer, ljud, doft, museala artefakter väcker och bibehåller besökarens engagemang.  
Utställningen väcker hela tiden frågor om vad som är fiktion och vad som är fakta. Utställningen har 
visats för små grupper av initierade guider. Dessa har inledningsvis hemlighållit att det är en fiktiv 

historia och i slutet av visningen fört en djupare diskussion om vad som är sant och påhittat. Det har 
varit påtagligt hur mycket besökarna velat prata om utställningen efter att de upplevt den.  

Metod: Hur bidrar den arbetsprocess/metod ni använt  

till utvecklande av utställningsmediet? 

Utställningen är skapad av Aquanauts, en grupp född ur ett samarbetsprojekt mellan konstsim och 
nycirkus och som därefter utvecklats till ett konstprojekt med experimentella samarbeten inom 

skulptur, fotografi, film och digitalt skapande. En konstnärlig ledare står för merparten av verken, 
men samtidigt är den kollektiva arbetsprocessen påtagligt närvarande. Arbetet har genomförts som 
ett samarbetsprojekt bland annat med en geolog, en fotograf, en doftkreatör, en audiovisuell/digital 

konstnär, en kostymör, en koreograf och en ljuddesigner. 



RITNING  
AQUANAUTS: EXPEDITIONEN



SE TRAILERN TILL UTSTÄLLNINGEN HÄR: 

https://vimeo.com/421869694 

https://vimeo.com/421869694
https://vimeo.com/421869694


AQUANAUTS: Expeditionen 
Utställningen skildrar vad som hände under en av förra 

sekelskiftets mest dramatiska forskningsexpeditioner i Sverige. 
Här visas för första gången artefakter och häpnadsväckande 

filmmaterial från 1897 som kastar nytt ljus över vårt  
gemensamma ursprung. 

 
 



Besökaren bjuds in i en sagolik värld – ett parallellt universum.  
Här kan du lukta på 115 år gamla doftspår, känna på taktila skulpturer, 

se historiska fotografier, uppleva aquanautsyngel i ett 400 liters 
akvarium och stå mitt bland filmer som projiceras på  

gigantiska genomskinliga slöjor.

FÖR ALLA SINNEN



Publikmagneten är de unika replikor i naturlig storlek av de 
hittills okända primaterna av Homo Aquatis; Testa ostreae, 

Detractisque corticibus, Paleoris alba, Nigrum 
folium och Cochlea bruneis.

REPLIKOR



PRESS 
Utställningen har uppmärksammats i SVT och  

fått lysande recensioner i bland annat Dagens Nyheter,  
Svenska dagbladet, expressen och Sveriges Radio 

https://www.dn.se/kultur-noje/fantasieggande-forhistoriska-varelser-pa-avesta-art/ 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7489717 

https://www.expressen.se/kultur/konst/vattenvarelserna-fick-dem-att-flytta-ihop-sina-baddar/ 

https://www.dropbox.com/s/vcdtiocw0ixdndw/SVT%20INTERVJU%20%20AVESTAART.mov?dl=0

https://www.dn.se/kultur-noje/fantasieggande-forhistoriska-varelser-pa-avesta-art/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7489717
https://www.expressen.se/kultur/konst/vattenvarelserna-fick-dem-att-flytta-ihop-sina-baddar/
https://www.dropbox.com/s/vcdtiocw0ixdndw/SVT%20INTERVJU%20%20AVESTAART.mov?dl=0
https://www.dn.se/kultur-noje/fantasieggande-forhistoriska-varelser-pa-avesta-art/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7489717
https://www.expressen.se/kultur/konst/vattenvarelserna-fick-dem-att-flytta-ihop-sina-baddar/
https://www.dropbox.com/s/vcdtiocw0ixdndw/SVT%20INTERVJU%20%20AVESTAART.mov?dl=0




Utställning baseras på paleontologen Beata 
Gardelius och geologen Inga-Lisa Blomgrens 

forskning från förra sekelskiftet. I deras dagböcker 
framkommer nya rön om den okända arten  

Homo aquatis som kullkastar tidigare 
paleontologisk forskning. 









1 film med hela berättelsen.  
22 vepor som följer dagboken sommaren 1897 kronologiskt. 
På veporna visas 17 historiska fotografier och 5 teckningar.  

9 resekoffertar 
2 klänningar 

5 autentiska fossil och skelett från  
Naturhistoriska Riksmuseet i glasmontrar. 

1 gigantisk kamera från 1800-talet. 
1 scenografi med forskarnas bord. 

1 kranium med snäckformation i glasmonter. 
5 skulpturer i naturlig storlek. 

5 doftlådor. En doft till vardera skulptur. 
Ett 400 liters akvarium med 63 aquanautsyngel. 

4 filmer på genomskinliga slöjor. 
2 väggfilmer. 

UTSTÄLLNINGENS  
INNEHÅLL





Pompe Hedengrens replikor i naturlig storlek 
skapade av snäckor, bark, blad och ostron.



Sara Mac Keys historiska fotografier  
visas på 230 cm breda vepor.



Utställningen väcker många tankar och frågor.  
Både barn och vuxna som är med på visningar har törstat  

efter att prata om berättelsens olika teman efter upplevelsen. 
Frågor om sanning och fake news, om sexualitet, om miljön och 

främlingsnyfikenhet är några av de ämnen som kommer upp. 
Det vore intressant att skapa ett starkt pedagogisk material  

för skolor i anknytning till utställningen.

PEDAGOGIK



Ett snäckformat kranium funnet  
vid Styggforsen 1897.



400 liters akvarium med 63 aquanautsyngel.



WEB 
Två hemsidor är skapade för att lyfta utställningen. 

aquanauts.se 
är en instrumentell sajt för att berätta och visa trailern för utställningen. 

ontologiskamuseet.se 
är ett fiktivt museum som vi skapat för att vara en del av utställningen.

http://aquanauts.se
http://ontologiskamuseet.se
http://aquanauts.se
http://ontologiskamuseet.se



